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?ATWE 3 ABSOLUTNE
Senza amoniaku, PPD, Rezorcyna

Kolor bardzo delikatny i serwis przeznaczony dla tych, którzy maj? problemy skóry
wra?liwej. ?ATWE ABSOLUTN? sukces jest wynikiem jego MIKROEMULSJ? wieku
kompleks , kompleksu uniemo?liwia? starzenie struktura w?osa: mikroemulsj? spowalnia
pr?dko?? pocz?tkowa w mieszaninie utleniania (kremu koloryzuj?cego + Developer),
zwi?ksza intensywno?? koloru i promuje wydanie szybciej trwa?ych barwników w korze
kapilarnej.
Dzi? kompleksu MIKROEMULSJ? zosta? wzbogacony o A3 PIGMENTY , kolory
pigmentów, które jest zakotwiczona w capello na ostatni ju? przy zachowaniu
niezmienionej kolor, szampon po szampon. Wzbogacony o olej ARGANOWY &
KERATYNY , nawet po kolor, pozostawia w?osy mi?kkie i jedwabiste.
BEZKONKURENCYJNE pokrycie ?atwe do zastosowania bez po?rednich miesza z innych
niuansów gwarancji 100% pokrycie bia?ych w?osów bez dodawania naturaln? podstaw?
d?ugotrwa?y kolor jest ?wietny tylko zrobi?.

• Bezpieczne i ?agodny dla skóry;
• Wysokie materia? siewny;
• Niesamowity blask;
• Czas trwania kolor.

odcieniach: dost?pne w 55 kolorów + RED PASSION 4: , RUBY CORAL, MAHO? miedzi
zawieraj?ce nowe innowacyjne farby pigmenty, które zapewniaj? , czerwony, równie?
j?drno?? i kolor g??boko?? wynik godny pozazdroszczenia jest intryguj?ca i sposób
wieloaspektowy. Wszechstronny i re?yserii , ale m?ody arystokrata i kompletne. Zakres
SUPERLIFT i TONALIZZANTI oferuje niezwyk?y wynik i najwy?szej pi?kno?ci. Bardziej
neutralne ultrachiara wydajno?? i kontrastuj?ce ?ó?te barwy podczas awarii melaniny.
Bezpiecze?stwa i spokoju proste formy u?ytkowej absolutn? 3 umo?liwia wspania?e
rezultaty po drugiej stronie granicy 5 tonów wybielanie.
Bezwzgl?dne 3 linii jest wzbogacony o kaw? i MACADAMIA bezwzgl?dne bezwzgl?dne do
zaoferowania specjalistów, intensywno?? i g??boko?? przemy?le? w mokka.

sposób u?ycia: wymiesza? w stosunku 1: 1 , tylko 5 autora EASY 10 , 20 , 30 i 40
tomów. Pozostawi? na 30 minut i sp?uka?. Dalsze utrzymanie i gwarancji sta?ej ochrony
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u?ywa? LISAP ABSOLUTN? ochronny SPRAY kolorowe w?osy.

opakowanie: 60 ml probówce.
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